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Abreviacions
LGFP:
PGC:

Llei general de les finances públiques
Pla general de comptabilitat
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1. INTRODUCCIÓ
1.1. Objecte i abast
D'acord amb l'art. 8 de la Llei del Tribunal de Comptes, de 13 d’abril de 2000,
correspon a aquest Òrgan la fiscalització externa de la gestió econòmica, financera i
comptable de les societats públiques, entre d’altres, Andorra Turisme, SAU.
La fiscalització d’Andorra Turisme, SAU forma part dels treballs de fiscalització per a
l’exercici 2018, d’acord amb les competències que té atribuïdes aquest Tribunal.
Aquesta actuació suposa la realització d’una auditoria de regularitat (financera i de
compliment) de l’activitat economicofinancera de la societat esmentada,
desenvolupada en l’exercici 2018.
La informació comptable examinada ha estat la integrada per la liquidació de comptes
lliurada al Tribunal de Comptes en data 29 de març de 2019 i consta entre altres, de
la documentació següent: balanç, compte de pèrdues i guanys, estat de canvis del
patrimoni net, estat de flux d’efectiu, memòria i la liquidació del seu programa
d’actuació per l’exercici.
En data 7 de juny de 2019 Andorra Turisme, SAU va lliurar al Tribunal de Comptes un
informe d’auditoria encarregat per la pròpia entitat.

1.2. Metodologia
El treball s’ha realitzat d’acord amb els Principis i Normes d'Auditoria del Sector Públic
i ha consistit en la realització d’aquelles proves selectives i revisions de procediments
que s’han considerat necessàries en cada cas per a l’examen de les diferents àrees.
L’actuació portada a terme ha estat una auditoria de regularitat, que inclou una
auditoria de legalitat o compliment i una auditoria financera, amb els següents
objectius:
- Verificar si l’activitat economicofinancera d’Andorra Turisme, SAU s’ha
desenvolupat de conformitat amb les normes, disposicions i directrius que li
són d’aplicació.
- Verificar si els comptes anuals i altres estats financers d’Andorra Turisme,
SAU expressen la imatge fidel del patrimoni, de la situació financera, del
resultat de les seves operacions i que la informació economicofinancera es
presenti d’acord als principis comptables que li són d’aplicació.
No obstant això, en la mesura que s’han detectat en la fiscalització, en l'informe es
posen de manifest incidències i conclusions que tenen a veure amb la gestió, és a dir,
que indiquen si la gestió economicofinancera s’ha portat a terme amb criteris
d’eficàcia, eficiència i economia.
Han estat objecte de la present fiscalització els fets generats per Andorra Turisme,
SAU en l’exercici 2018, encara que, quan ha calgut per tenir incidència en l'exercici
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fiscalitzat, també ho han estat els d'exercicis anteriors i posteriors, abordant tant els
aspectes comptables i pressupostaris com els patrimonials, així com els d'organització
i control intern existents en l’entitat. Al mateix temps, també s’ha verificat si es compleix
amb la legalitat vigent en la gestió dels recursos públics.
No s’han portat a terme procediments específics, amb tendència a localitzar fets
posteriors que poguessin afectar l’exercici fiscalitzat. No obstant això, en aquells casos
en els quals s’ha comptat amb evidència d’algun tipus, originada amb posterioritat a
la data de tancament dels exercicis, s’ha fet referència als mateixos a l'informe.
El treball de camp a les dependències de l’ens fiscalitzat va concloure el 15 de
novembre de 2019.

1.3. Naturalesa jurídica
Andorra Turisme, SAU està constituïda sota la forma jurídica de societat anònima. Es
tracta d’una societat pública sotmesa a les normes del dret privat, sense perjudici de
romandre sotmesa al control financer establert en la LGFP. La Llei de la seva creació
és del 20 de setembre de 2007, iniciant la seva activitat l’1 de març de 2008 mitjançant
l’assumpció de part de les funcions i serveis abans gestionats pel departament de
turisme del Govern d’Andorra.
Per llei, la participació de l’Estat, a través del Govern, en el capital social d’Andorra
Turisme ha de ser sempre com a mínim del 52%. En l’actualitat és del 100%, essent
per tant una societat anònima unipersonal.

1.4. Marc jurídic
La normativa que regula l'activitat economicofinancera, pressupostària i comptable
d’Andorra Turisme, SAU en el període fiscalitzat es conté, fonamentalment, en les
següents disposicions:
- Llei 13/2007, del 20 de setembre, de creació de la societat pública Andorra
Turisme, SA.
- Decret del 15-02-2012 pel qual s’aprova la modificació del Pla general de
comptabilitat.
- Decret del 15-02-2012 del text refós de la Llei 30/2007, del 20 de desembre,
de la comptabilitat dels empresaris, modificada per la Llei 8/2010, del 22 d’abril
i per la Llei 26/2011, del 29 de desembre.
- Decret legislatiu del 20-5-2015 de publicació del text refós de la Llei general
de les finances públiques, del 19 de desembre de 1996.
- Llei 1/2018, de l’1 de març, del pressupost per a l’exercici del 2018.
- Decret legislatiu del 5-12-2018 de publicació del text refós de la llei de
societats anònimes i de responsabilitat limitada.
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1.5. Organització i control intern
El control intern és un procés integral de l’organització, responsabilitat dels òrgans de
govern i direcció de la societat, dissenyat per afrontar els riscos i per aportar una
seguretat raonable que en la consecució de la missió de l’ens s’assoleixen els
objectius de:
- Execució ordenada, ètica, econòmica, eficient i efectiva de les operacions.
- Compliment de les obligacions de responsabilitat.
- Compliment de les lleis i regulació aplicable.
- Salvaguarda dels recursos per evitar pèrdues, mal ús o danys.
En els treballs de fiscalització s’han estudiat i avaluat aquells procediments del control
intern que hem considerat necessaris atenent l’abast i la naturalesa del treball, sense
que l’esmentat estudi hagi pretès identificar necessàriament totes les debilitats que
puguin existir, motiu pel qual no expressem una opinió sobre el sistema de control
intern de la societat. No obstant això, en el transcurs de l’informe es detallen aquelles
observacions i recomanacions que han de possibilitar la millora dels procediments de
control intern de la societat.
L’administració de la societat correspon al seu consell d’administració i la direcció
executiva li correspon al gerent.
La societat figura inclosa en el programa de control pressupostari en les modalitats de
control d’oportunitat econòmica i control d’eficàcia. A la data d’emissió d’aquest
informe, el Tribunal no ha disposat dels resultats d’aquests controls ni consten altres
actuacions en matèria de control intern.
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2. FISCALITZACIÓ REALITZADA
2.1. Comptes anuals
Balanç

Font: Andorra Turisme, SAU
(Imports en euros)
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Compte de pèrdues i guanys

Font: Andorra Turisme, SAU
(Imports en euros)
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Estat de canvis del patrimoni net

Font: Andorra Turisme, SAU
(Imports en euros)
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Estat de flux d’efectiu

Font: Andorra Turisme, SAU
(Imports en euros)
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2.1.1. Actius no corrents
Els moviments d’immobilitzat intangible que s’han produït durant l’exercici es
resumeixen de la següent manera:

Font: Andorra Turisme, SAU
(Imports en euros)

Els moviments d’immobilitzat tangible que s’han produït durant l’exercici es
resumeixen de la següent manera:

Font: Andorra Turisme, SAU
(Imports en euros)

El detall de l’immobilitzat financer és el següent:

Font: Andorra Turisme, SAU
(Imports en euros)
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2.1.2. Crèdits i comptes per cobrar a curt termini
El desglossament de l’epígraf de crèdits i comptes per cobrar a curt termini es
resumeix en el quadre següent:

Font: Andorra Turisme, SAU
(Imports en euros)

2.1.3. Tresoreria i comptes financers
El detall dels saldos que composen la rúbrica de tresoreria és el següent:
Descripció
Caixa efectiu
Bancs i institucions de crèdits
Altres actius líquids equivalents
Total

Saldo a
31/12/2018
776
1.348.549
219.932
1.569.257

Saldo a
31/12/2017
3.932
1.420.029
220.908
1.644.869

Variació
-3.156
-71.480
-976
-75.612

Font: Elaboració pròpia a partir d’informació d’Andorra Turisme, SAU
(Imports en euros)

De la revisió d’aquest apartat en deriven les observacions següents:
Mancomunació de signatures
D’acord amb la informació bancària analitzada, per a la realització d’operacions
d’import inferior a 100.000 euros, el gerent de la societat pot operar lliurement, i fins a
l’import de 5.000 euros ho poden fer tots els apoderats de la societat, sense ser
necessària la signatura d’una altra persona.
Per tant, no es compleix el principi de mancomunació que ha de regir en la gestió de
fons públics i es recomana adoptar procediments de pagament que respectin aquest
principi.
Manca en la segregació de funcions
Andorra Turisme disposa d’una caixa en metàl·lic per cobrar ingressos en efectiu
situada a l’oficina de Turisme. No consta que els controls que es puguin dur a terme
sobre la mateixa siguin revisats per una persona diferent del personal directe de
l’administració dels fons, el que comporta una debilitat del control intern.
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2.1.4. Ajustaments per periodificació
El desglossament d’aquest epígraf és el següent:

Font: Andorra Turisme, SAU
(Imports en euros)

2.1.5. Patrimoni net
Els moviments del patrimoni net que s’han produït durant l’exercici es resumeixen de
la següent manera:
Ajust. per
Aplicació del
canvi de criteri
resultat
comptable
Capital social
100.000
Reserva legal
Altres reserves
38.957
Aportacions de socis o propietaris
128.607.796
Resultats d’exercicis anteriors
-111.264.968
-16.425.672
19.153
Resultat de l'exercici 2017
-16.425.672
16.425.672
Resultat de l'exercici 2018
Total
1.056.113
19.153
Font: Elaboració pròpia a partir d’informació d’Andorra Turisme, SAU
(Imports en euros)
Descripció

Saldo a
31/12/2017

Ing. i desp.
reconeguts en
el PN
16.130.281
-15.780.826
-15.780.826
16.130.281

Resultat de
l'exercici

Saldo a
31/12/2018
100.000
38.957
144.738.077
-127.671.487
-15.780.826
1.424.721

De la revisió d’aquest apartat en deriven les observacions següents:
Adaptació dels estatuts a la Llei de societats anònimes i de responsabilitat limitada
La societat té pendent l’adaptació dels seus estatuts a la Llei 20/2007, del 18 d’octubre,
de societats anònimes i de responsabilitat limitada, pel que fa al tractament de les
reserves legals, incomplint el termini previst en l’esmentada Llei per a aquesta
adaptació.
Tractament comptable dels resultats de l’exercici
La societat rep anualment transferències de Govern amb la finalitat de cobrir les
necessitats de finançament de la seva activitat. D'acord amb l’article 17.1 de la Llei del
pressupost per a l’exercici del 2018, ”un cop aprovada la liquidació de comptes de les
entitats beneficiàries de transferències nominatives per part dels òrgans competents
de les dites entitats, i sempre que no s’hagi compromès el total de la despesa
pressupostada, aquests organismes han de retornar al Govern els ingressos obtinguts
amb la transferència i no utilitzats durant l’exercici pressupostari. El Govern, abans de
ser aprovada la liquidació de comptes de les entitats beneficiàries de transferències
nominatives per part dels seus òrgans competents, amb sol·licitud prèvia de l’entitat
beneficiària, pot autoritzar la dita entitat a mantenir els ingressos obtinguts amb la
transferència i no utilitzats durant l’exercici pressupostari perquè no està afectada per
finançar diferències de venciment entre els drets i les obligacions durant l’exercici,
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sempre que l’entitat acrediti al Govern aquestes necessitats de tresoreria i per finançar
romanents de tresoreria negatius”.
Atenent al regulat per la norma anteriorment esmentada, els imports de les
transferències no aplicades de l’exercici i d’exercicis anteriors tenen el caràcter de
reintegrables i no poden ser considerats com a resultats o patrimoni net havent de ser
registrats com un passiu de conformitat amb el que disposa el punt 1er de la secció
3a del capítol 1er del PGC.
L’entitat reflexa en els seus comptes un deute amb Govern per excedents de
transferències per un import de 30.656 euros que equival al romanent de tresoreria no
afectat calculat a 31 de desembre de 2018, import que es liquida en data 4 d’abril de
2019. Quedarien pendents de regularitzar els eventuals excedents d’exercicis
anteriors.
2.1.6. Deutes a curt termini
El detall d’aquest apartat és el següent:

Font: Andorra Turisme, SAU
(Imports en euros)

De la revisió d’aquest apartat es desprenen les observacions següents:
Contractació d’una pòlissa de crèdit amb infracció
L’article 5 de la Llei 12/2007, del 20 de setembre, de creació de la societat pública
Andorra Turisme, SA limita concertar operacions de crèdit per atendre les seves
necessitats de tresoreria sempre que en el seu conjunt no superin el 35% dels
ingressos per operacions corrents de l’exercici anterior.
Contràriament al que disposa la norma referida, la societat ha formalitzat una pòlissa
de crèdit amb un límit d’un milió d’euros i amb un termini d’un any.
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2.1.7. Creditors comercials i altres comptes a pagar
El detall d’aquest apartat és el següent:

Font: Andorra Turisme, SAU
(Imports en euros)

2.1.8. Ingressos d’explotació
El desglossament d’aquest epígraf es resumeix en els quadres següents:

Font: Andorra Turisme, SAU
(Imports en euros)

Font: Andorra Turisme, SAU
(Imports en euros)
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De la revisió d’aquest apartat en deriven les observacions següents:
Debilitat de control intern en la venda de marxandatge
Andorra Turisme, SAU no té establerts procediments eficaços que permetin avaluar la
raonabilitat dels ingressos d’activitats accessòries que ha dut a terme, com la venda
d’articles de marxandatge. Es recomana adoptar procediments de control que
permetin garantir la integritat dels ingressos en relació amb les vendes efectuades i
les existències.
2.1.9. Consum de mercaderies, matèries primeres i altres materials
El desglossament d’aquest epígraf presenta el següent detall:

Font: Andorra Turisme, SAU
(Imports en euros)

2.1.10. Despeses de personal
El detall de les despeses de personal és com segueix:

Font: Andorra Turisme, SAU
(Imports en euros)

De la revisió d’aquest apartat en deriven les observacions següents:
Retribucions en espècie
Andorra Turisme té contractat un producte d’assegurança mèdica complementària
amb una entitat. Aquesta despesa hauria de ser considerada com a retribució en
espècie i ser sotmesa a la corresponent cotització a la Caixa Andorrana de Seguretat
Social (CASS). L’entitat ha efectuat una regularització davant la CASS pels imports
corresponents als exercici 2017 i 2018 en data 9 de gener de 2019 per un import de
1.584 euros corresponents al 2017 i 1.703 euros corresponents al 2018.
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2.1.11. Altres despeses d’explotació
El desglossament de les despeses de serveis exteriors presenta el següent detall:

Font: Andorra Turisme, SAU
(Imports en euros)

2.1.12. Resultats financers
Aquesta rúbrica comptable presenta el següent detall a 31 de desembre:

Font: Andorra Turisme, SAU
(Imports en euros)

2.1.13. Altres ingressos i despeses no recurrents
Aquesta rúbrica comptable presenta el següent detall a 31 de desembre:

Font: Andorra Turisme, SAU
(Imports en euros)
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2.2. Execució del programa d’actuació, inversió i finançament
D’acord amb els requeriments dels seus estatuts Andorra Turisme, SAU presenta una liquidació de pressupost en la que es comparen
les previsions inicials aprovades per la llei del pressupost general per a l’exercici fiscalitzat, amb les xifres que deriven de la seva
comptabilitat.
Liquidació del programa d’actuacions

Font: Andorra Turisme, SAU
(Imports en euros)
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Font: Andorra Turisme, SAU
(Imports en euros)
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2.3. Evolució de les magnituds i ratis principals
Es presenta a continuació l’evolució de les magnituds i ratis principals de la gestió
economicofinancera de la societat:
Resum pressupost inicial d’ingressos
Pressupost
Pressupost
Pressupost d'ingressos
2011 (*)
2012
3. Taxes i altres ingressos
4. Transferències corrents
8.506.090
14.000.000
5. Ingressos patrimonials
449.500
528.424
Ingressos corrents
8.955.590
14.528.424
7. Transferències de capital
38.476
8. Actius financers
848.735
Ingressos de capital
887.211
Total ingressos
8.955.590
15.415.635
(*) Pròrroga pressupostària
Font: Elaboració pròpia a partir d’informació d’Andorra Turisme, SAU
(Imports en euros)

Pressupost
2013
16.231.855
479.000
16.710.855
42.647
42.647
16.753.502

Pressupost
2014
15.858.522
639.000
16.497.522
36.362
36.362
16.533.884

Pressupost
2015
150.000
16.508.522
834.000
17.492.522
36.362
36.362
17.528.884

Pressupost
2016
250.000
16.227.351
1.337.828
17.815.179
36.362
36.362
17.851.541

Pressupost
2017
300.000
16.227.351
1.369.807
17.897.158
35.111
35.111
17.932.269

Pressupost
2018
300.000
16.127.351
1.404.794
17.832.145
35.111
35.111
17.867.256

Pressupost
2014
1.175.634
15.216.883
5.005
16.397.522
136.362
136.362
16.533.884

Pressupost
2015
1.067.744
16.409.571
3.476
17.480.791
48.093
48.093
17.528.884

Pressupost
2016
1.160.081
16.626.598
25.000
17.811.679
39.862
39.862
17.851.541

Pressupost
2017
1.246.024
16.603.696
24.300
17.874.020
58.249
58.249
17.932.269

Pressupost
2018
1.263.162
16.518.294
24.300
17.805.756
61.500
61.500
17.867.256

Resum pressupost inicial de despeses
Pressupost
2011 (*)
687.150
8.267.440
1.000
8.955.590
8.955.590

Pressupost de despeses

Pressupost
2012
982.955
13.486.305
5.135
14.474.395
38.500
902.740
941.240
15.415.635

1. Despeses de personal
2. Consum de béns corrents i serveis
3. Despeses financeres
Despeses corrents
6. Inversions reals
7. Transferències de capital
Despeses de capital
Total despeses
(*) Pròrroga pressupostària
Font: Elaboració pròpia a partir d’informació d’Andorra Turisme, SAU
(Imports en euros)

Pressupost
2013
1.174.460
15.460.247
5.000
16.639.707
113.795
113.795
16.753.502

Evolució del pressupost
18.000.000

15.000.000

12.000.000

Pressupost d'ingressos

9.000.000

Pressupost de despeses
6.000.000

3.000.000

0
2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Font: Elaboració pròpia a partir d’informació d’Andorra Turisme, SAU
(Imports en euros)

Resum de la liquidació del pressupost d’ingressos
Liquidat
Liquidat
2011
2012
3. Taxes i altres ingressos
4. Transferències corrents
8.574.185
14.000.000
5. Ingressos patrimonials
392.937
701.827
Ingressos corrents
8.967.122
14.701.827
7. Transferències de capital
38.476
Ingressos de capital
38.476
Total ingressos
8.967.122
14.740.303
Font: Elaboració pròpia a partir d’informació d’Andorra Turisme, SAU
(Imports en euros)
Pressupost d'ingressos

Liquidat
2013
16.231.855
822.683
17.054.538
40.757
40.757
17.095.295

Liquidat
2014
15.858.522
1.344.310
17.202.832
26.129
26.129
17.228.961
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Liquidat
2015
257.544
16.177.113
1.217.356
17.652.013
32.750
32.750
17.684.763

Liquidat
2016
308.365
16.227.351
1.512.641
18.048.357
34.743
34.743
18.083.100

Liquidat
2017
319.207
16.227.351
1.644.578
18.191.136
35.104
35.104
18.226.240

Liquidat
2018
273.304
16.127.351
1.710.943
18.111.598
33.586
33.586
18.145.184
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Resum de la liquidació del pressupost de despeses
Liquidat
Liquidat
Pressupost de despeses
2011
2012
1. Despeses de personal
793.895
975.041
2. Consum de béns corrents i serveis
8.800.335
13.183.641
3. Despeses financeres
3.590
Despeses corrents
9.597.820
14.158.682
6. Inversions reals
69.750
501.363
7. Transferències de capital
902.740
Despeses de capital
69.750
1.404.103
Total despeses
9.667.570
15.562.785
Font: Elaboració pròpia a partir d’informació d’Andorra Turisme, SAU
(Imports en euros)

Liquidat
2013
1.056.972
15.533.782
140
16.590.894
106.896
106.896
16.697.790

Liquidat
2014
1.105.935
16.957.985
1.565
18.065.485
26.416
26.416
18.091.901

Liquidat
2015
1.082.252
16.310.153
12.720
17.405.125
116.188
116.188
17.521.313

Liquidat
2016
1.098.901
16.778.818
23.530
17.901.249
64.038
64.038
17.965.287

Liquidat
2017
1.192.803
16.890.140
15.753
18.098.696
118.525
118.525
18.217.221

Liquidat
2018
1.264.147
16.603.054
18.142
17.885.343
52.911
52.911
17.938.254

Evolució liquidació del pressupost
20.000.000

16.000.000

12.000.000
Pressupost d'ingressos
Pressupost de despeses
8.000.000

4.000.000

0
2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Font: Elaboració pròpia a partir d’informació d’Andorra Turisme, SAU
(Imports en euros)

La distribució de les liquidacions d’ingressos i despeses dels darrers exercicis es
representa gràficament en els quadres següents:
Liquidació pressupost ingressos valor absolut
17.000.000

12.750.000

8.500.000

4.250.000

0
2011

3. Taxes i altres ingressos
-

4. Transferències corrents
8.574.185

5. Ingressos patrimonials
392.937

7. Transferències de capital
-

2012

-

14.000.000

701.827

38.476

2013

-

16.231.855

822.683

40.757

2014

-

15.858.522

1.344.310

26.129

2015

257.544

16.177.113

1.217.356

32.750

2016

308.365

16.227.351

1.512.641

34.743

2017

319.207

16.227.351

1.644.578

35.104

2018

273.304

16.127.351

1.710.943

33.586

Font: Elaboració pròpia a partir d’informació d’Andorra Turisme, SAU
(Imports en euros)
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Liquidació pressupost ingressos valor relatiu

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

3. Taxes i altres ingressos

0%

0%

0%

0%

1%

2%

2%

2018
2%

4. Transferències corrents

96%

95%

95%

92%

92%

90%

89%

89%

5. Ingressos patrimonials

4%

5%

5%

8%

7%

8%

9%

9%

7. Transferències de capital

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

Font: Elaboració pròpia a partir d’informació d’Andorra Turisme, SAU

Liquidació pressupost despeses valor absolut
17.500.000
15.000.000
12.500.000
10.000.000
7.500.000
5.000.000
2.500.000
0

1. Despeses de personal

2011

793.895

2. Consum de béns
corrents i serveis
8.800.335

3. Despeses financeres

6. Inversions reals

3.590

69.750

7. Transferències de
capital
-

2012

975.041

13.183.641

-

501.363

902.740

2013

1.056.972

15.533.782

140

106.896

-

2014

1.105.935

16.957.985

1.565

26.416

-

2015

1.082.252

16.310.153

12.720

116.188

-

2016

1.098.901

16.778.818

23.530

64.038

-

2017

1.192.803

16.890.140

15.753

118.525

-

2018

1.264.147

16.603.054

18.142

52.911

-

Font: Elaboració pròpia a partir d’informació d’Andorra Turisme, SAU
(Imports en euros)

Liquidació pressupost despeses valor relatiu

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

1. Despeses de personal

8%

6%

6%

6%

6%

6%

7%

2018
7%

2. Consum de béns corrents i serveis

91%

85%

93%

94%

93%

94%

93%

93%

3. Despeses financeres

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

6. Inversions reals

1%

3%

1%

0%

1%

0%

0%

0%

7. Transferències de capital

0%

6%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

Font: Elaboració pròpia a partir d’informació d’Andorra Turisme, SAU
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Resultat pressupostari
Es presenta a continuació l’evolució del resultat pressupostari:
Descripció
2011
2012
Total ingressos liquidats
8.967.122
14.740.303
Total despeses liquidades
9.667.570
15.562.785
Resultat pressupostari
-700.448
-822.482
Font: Elaboració pròpia a partir d’informació d’Andorra Turisme, SAU
(Imports en euros)

2013
17.095.295
16.697.790
397.505

2014
17.228.961
18.091.901
-862.940

2015
17.684.763
17.521.313
163.450

2016
18.083.100
17.965.287
117.813

2017
18.226.240
18.217.221
9.019

2018
18.145.184
17.938.254
206.930

Indicadors i ratis
Ratis de liquiditat
Fons de maniobra
(Hauria de tenir valor positiu)

Exercici
2014

Exercici
2015

Exercici
2016

Exercici
2017

Exercici
2018

=

Actiu corrent - Passiu corrent

-103.762

243.593

926.471

820.274

1.217.890

Rati de liquiditat
(El valor hauria de fluctuar entre el 150% i 200%)

=

Actiu corrent
Passiu corrent

97,4%

106,0%

129,0%

123,8%

136,8%

Rati de tresoreria
(Valor pròxim al 100%)

=

Efectiu i altres actius líquids equivalents
Passiu corrent

Indicadors

15,7%

14,9%

90,1%

47,6%

47,4%

Exercici
2014

Exercici
2015

Exercici
2016

Exercici
2017

Exercici
2018

Indicadors de subvencions
(% de subvencions sobre el total d'ingressos)

=

Subvencions
Total d'ingressos

92,2%

91,7%

89,9%

89,2%

89,1%

Indicador de xifra de negoci
(% de la xifra de negoci sobre els ingressos
d'explotació)

=

Import net de la xifra de negoci
Ingressos d'explotació

88,5%

85,9%

87,2%

85,2%

87,3%

80,4%

78,8%

78,2%

78,9%

78,6%

Exercici
2014

Exercici
2015

Exercici
2016

Exercici
2017

Exercici
2018

Indicador de consum
(% de les despeses de consum de mercaderies,
matèries primes i altres materials, respecte al total de
les despeses d'explotació)

=

Consum de mercaderies, matèries
primes i altres materials
Despeses d'explotació

Ratis de rendibilitat
Rendibilitat financera
(Taxes més elevades indiquen una major rendibilitat del
patrimoni propietat dels accionistes)

=

Benefici net
Patrimoni net

-5.103,1%

-2.467,9%

-1.292,2%

-1.555,3%

-1.107,6%

Rendibilitat econòmica
(Taxes més elevades indiquen una major productivitat
de l'actiu)

=

Benefici abans d'impostos
Actiu total

-389,7%

-336,6%

-357,1%

-364,3%

-333,3%

Exercici
2014

Exercici
2015

Exercici
2016

Exercici
2017

Exercici
2018

139

153

106

106

96

78

73

66

69

67

Exercici
2014

Exercici
2015

Exercici
2016

Exercici
2017

Exercici
2018

Terminis de cobrament i pagament
Termini de cobrament x dies
(Mesura els dies que de mitjana l'empresa està trigant a
cobrar els seus crèdits i comptes a curt termini)
Termini de pagament x dies
(Mesura els dies que de mitjana l'empresa està trigant a
pagar als seus creditors)

=

Crèdits i comptes per cobrar a curt
termini x 365
Ingressos d'explotació
Creditors x 365
Despeses d'explotació

=

Ratis d'endeutament
Rati d'endeutament
(Deutes totals de l'entitat respecte al total dels recursos
obtinguts)

=

Passiu corrent i no corrent
Total patrimoni net i passiu

92,4%

86,4%

72,4%

76,6%

69,9%

Rati de qualitat del deute
(Pes dels creditors a llarg termini en el total de
creditors)

=

Passiu corrent
Passiu corrent i no corrent

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

Rati de despeses financeres
(Si és superior al 50% ens alerta que les despeses
financeres són excessives)

=

Despeses financeres
Ingressos d'explotació

0,0%

1,0%

1,1%

0,4%

0,2%

Exercici
2014

Exercici
2015

Exercici
2016

Exercici
2017

Exercici
2018

3

2

3

3

4

5

5

6

5

5

Ratis de rotació
Rati de rotació de deutors
(Freqüència de recuperació dels comptes per cobrar.
Com més rotació de deutors, més beneficiós per a
l'empresa)

=

Rati de rotació de creditors
(Freqüència de pagament als creditors)

=

Ingressos d'explotació
Crèdits i comptes per cobrar a curt
termini
Despeses d'explotació
Creditors

Font: Elaboració pròpia a partir d’informació d’Andorra Turisme, SAU
(Imports en euros)
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3. OBSERVACIONS I RECOMANACIONS
Relatives a l’endeutament
- La societat ha formalitzat una pòlissa de crèdit per import d’un milió d’euros,
fet que infringeix l’article 5 de la Llei 12/2007, del 20 de setembre, de creació
de la societat pública Andorra Turisme, SA. (nota 2.1.6)

4. OBSERVACIONS I RECOMANACIONS D’ANYS ANTERIORS
Les observacions i recomanacions formulades en exercicis anteriors, que deriven de
fets que segueixen pendents o de pràctiques que s’han mantingut en aquest exercici,
amb les corresponents matisacions o actualitzacions, en el cas que n’hi hagi, es
recullen a continuació:
Relatives a la comptabilitat
- D’acord amb l’article 17.1 de la Llei del pressupost, Andorra Turisme, SAU,
com a beneficiari de transferències nominatives del Govern, té l’obligació de
reintegrar els sobrants d’aquestes subvencions que no s’han destinat a la
finalitat que les han motivades. En aplicació d’aquest precepte, el patrimoni
net de la societat s’hauria de minorar per les quanties que s’haurien de
reconèixer a favor del Govern pels imports a reintegrar. (nota 2.1.5)
Altres observacions
- La societat no té implantat un procediment de mancomunació de signatures
per a la totalitat dels pagaments de la societat, fet que comporta una debilitat
de control intern. (nota 2.1.3)
- La societat té pendent l’adaptació dels seus estatuts a la Llei 20/2007, del 18
d’octubre, de societats anònimes i de responsabilitat limitada, pel que fa al
tractament de les reserves legals, incomplint el termini previst en l’esmentada
Llei per a aquesta adaptació. (nota 2.1.5)
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5. CONCLUSIONS
De les verificacions efectuades d’acord amb procediments d’auditoria es desprèn que,
excepte per les conseqüències que es deriven de les observacions contingudes en els
apartats 3 i 4, els comptes anuals sotmesos a fiscalització expressen, en tots els
aspectes significatius, la imatge fidel del patrimoni i de la situació financera de la
societat Andorra Turisme, SAU a 31 de desembre de 2018, dels resultats de les seves
operacions, dels seus fluxos d’efectiu i contenen, juntament amb la memòria que els
acompanya la informació necessària i suficient per a la seva interpretació i comprensió
adequada, de conformitat amb els principis i normes comptables generalment
acceptats, recollits en el marc normatiu d’informació financera que resulta d’aplicació.

6. AL·LEGACIONS
D’acord amb allò que preveuen els articles 3 i 10 de la Llei del Tribunal de Comptes
es va trametre a Andorra Turisme, SAU el present informe per tal que pogués
presentar les al·legacions que considerés oportunes.
Es transcriu a continuació la resposta rebuda:
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Nota del Tribunal:
Els annexos que es citen en les al·legacions, que no s’han reproduït per raons
tècniques, consisteixen en fotocòpies de documents en formats diversos i no
homogenis. La seva correlació amb la descripció que es fa dins del text de les
al·legacions ha estat contrastada pel Tribunal.

7. OBSERVACIONS COMPLEMENTÀRIES
El Tribunal de Comptes ha analitzat les al·legacions presentades i entén que no
modifiquen els plantejaments evocats en el cos de l’informe, ni aporten cap informació
complementària que permeti modificar les observacions i conclusions a les quals ha
arribat el Tribunal desprès de l’examen de la documentació aportada durant els
treballs de camp.
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